Delområde 7. Ungskog
En ganska kraftig ås med ungskog på dominerar detta område. Ungskogen är en blandskog av
björk, gran och tall. På själva åsryggen dominerar blåbär, i övriga delar består fältskiktet av
smalbladig grästyp samt ställvis av högörttyp, med hallon och mjölkört. Nästan inga träd finns
kvar i strandlinjen i detta område. I områdets norra del (koordinat nr 5) växer en gammal sälg (35
cm dbh) med rikligt med skrovellav Lobaria scrobiculata och lunglav Lobaria pulmonaria, båda
hotkategori NT. Låga naturvärden.

Bild 5. Skrovellav Lobaria scrobiculata påträffades på två träd i området. Denna bild är från en gammal sälg i delområde
7.

Delområde 8. Fuktsvacka
Smal fuktsvacka med slyartad relativt ung skog. Gran och björk dominerar, men även ganska
rikligt med gråal. I fältskiktet växer ängsfräken, mjölkört och lingon. Låga naturvärden.
Delområde 9. Äldre granskog
Granskog av frisk blåbärstyp dominerar hela området. Granskogen är hårt genomgallrad för
något år sedan och därför ganska gles. Inslag av gamla tallar finns också, framförallt i södra delen.
Granarna och tallarna är mellan 120 och 150 år, men även enstaka ännu äldre granar finns. På
gamla granar påträffades signalarten vitgrynig nållav Chaenotheca subroscida. Inslaget av lövträd i
området är lågt, men på de få lövträd som finns växer några ovanligare arter. På en gammal
björkhögstubbe (ca 20 cm i brösthöjdsdiameter) växte skrovellav, Lobaria scrobiculata, hotkategori
NT och barkkornlav Lopadium disciforme, S (koordinat nr 6). På en asp (ca 37 cm i
brösthöjdsdiameter) alldeles intill påträffades lunglav Lobaria pulmonaria, hotkategori NT.

I detta område är strandremsan flackare och här finns också en grusstrand. På en gråalshögstubbe
(10 cm dbh) vid strandkanten växer både späd brosklav Ramalina dilacerata, S och smalflikig
brosklav Ramalina sinensis, NT (koordinat nr 7)
Området har medelhöga naturvärden. Naturvärdena finns dels i de relativt gamla granarna, samt
på de sparsamt förekommande lövträden. Medelhöga naturvärden.

Bild 6. Delområde 9. Ett ganska flackt område med hårt gallrad grandominerad skog.

Sammanfattning

De högsta naturvärdena finns i den branta strandkanten (delområde 3 och 6) samt i rikkärret
(delområde 2). Dessa områden bör lämnas orörda i den mån det är möjligt. I övriga områden
finns naturvärden framförallt i form av enstaka äldre lövträd (främst asp och sälg) och gamla
tallar. Områdena 1 och 7 består av ungskogar med låga naturvärden.
Rekommendationer:
Spara alla äldre lövträd (aspar och sälgar) och även en del äldre barrträd. Spara även träden i
strandzonen; gran, asp, gråal mm. Undvik att störa hydrologin kring de två kärren och lämna dem
orörda i den mån det är möjligt.

Bilaga 1. Karta över de olika delområdena.
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Bilaga 2. Karta över området som visar fyndplatserna för de i texten markerade rödlistade
arterna.
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